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Canonitzats
CRÍT ICA DE ROCK

La fira s’acaba avui
MERCÈ GILI

Tàrrega

Sopa de Cabra

Lloc i data: Palau Sant Jordi
(9/IX/2011)

RAMON SÚRIO

Quan Sopa de Cabra va om-
plir el Palau Sant Jordi junt
amb Els Pets, Sau i Sangtraït,
va ser una fita històrica, però
aquell triomf del rock català
va ser qüestionat per alguns
argumentant que més enllà
de la qualitat artística dels
grups, hi havia una voluntat
política perquè això fos així.
Vint anys després, encara

són més necessaris que lla-
vors els referents per animar
l’assetjada identitat catalana.
Tenint en compte aquest con-
text s’ha de subratllar que el
retorn de Sopa de Cabra ha
superat qualsevol expectati-
va. El que va quedar clar, en
la posada en escena del pri-
mer concert, és que el grup
gironí no ha deixat res a la
improvisació i que darrere
tenen una empresa com The
Project que ha convertit la
seva resurrecció en un esde-
veniment similar als grans
muntatges de les estrelles del
rock internacional, amb un
decorat fins i tot massa gran-
diloqüent per a unamúsica di-
recta i sense floritures. Enca-
ra que ara, en formació de
septet, ofereixen un so mus-

culós on destaca el mur que
proporcionen els seus actuals
tres guitarristes, dirigits per
la imaginària batuta de Josep
Thió i on té un paper molt
destacat el nou fitxatge, Xa-
rim Aresté, amb el seu so
brut i alhora eixerit, en pa-
raules del mateix Gerard
Quintana.
El cantant continua tenint

un paper fonamental. Sembla
que per a ell no ha passat el
temps. Continua lluint cabe-
llera, veu personal, carisma i
una oratòria esquitxada de
matisos polítics i conscienci-
ats. És el far que guia una ban-
da que va saber compondre
cançons que s’han convertit
en clàssics, amb tornades que
fan vibrar alhora diverses ge-
neracions en apoteosi com
les de L’Empordà,Mai troba-
ràs o Camins, colofons d’un
llarg concert que va saber
mantenir un nivell alt d’inten-
sitat, deixant molt clara la
influència que els Rolling
Stones, el rock meridional en
particular i el rock dels anys
setanta en general té en una
música que combina balades
trencacors, pinzellades reg-
gae, rock and roll net i pelat i
mitges parts inflamades, en
una cerimònia que va tenir
molt de litúrgia. I es pot
afirmar exactament que va
ser la canonització de Sopa
de Cabra al panteó del rock
català.c

Èxit a Tàrrega de les peces creades expressament per a la fira

Elsdeuresapunt

El sol crema els marges dels
camps que envolten el Talladell.
Com a contrast, al vell molí del
poble la llum desapareix per a
l’espectador que s’endinsa en un
viatge al desconegut, etapes que
fa en companyia d’altres especta-
dors que es pregunten què dian-
tre està passant. Petits llums que
s’encenen, personatgesmisterio-
sos que t’interroguen, que et pre-
paren, que t’inicien perquè pu-
guis trobar La bola d’or, que així
es titula el singular muntatge
que la companyia Planeta 15 ha
creat per a FiraTàrrega. Teatre
dels sentits, sens dubte.
Undels objectius de la nova di-

recció artística de la fira és do-
nar suport a la creació dramàti-
ca amb criteris contemporanis.
Planeta 15 vol fer participar l’es-
pectador en alguna cosa més
que la contemplació. La bola
d’or és una sèrie d’escenes amb
guió escàs en diferents espais
que exciten la imaginació, no en
va els seus autors són especialis-
tes en performances ludicosen-
sorials. Aquesta és una de les
companyies que durant tot l’any
han assajat a Tàrrega gràcies al
programa Suport a la creació, del

qual s’han beneficiat grups i pro-
jectes que estan aconseguint un
rotund èxit en la present edició.
Són bons exemples els especta-
cles Las salvajes, d’Increpación
Danza amb De Mortimers, en
els quals es recorden les gires
d’una companyia de revista a
l’Espanya folklòrica dels 60, o
Pájaros muertos, de La Veronal,
un muntatge de dansa picassia-
na creat especialment per a la
plaça dels Albers. Ahir a la tarda,
desafiant la calor, nombroses
persones es van anar fins al parc

de Sant Eloi per gaudir de Gra-
vity, un espectacle que va ocu-
par tot el parc amb dansa, teatre
i circ i inspirat en la força de la
gravetat: salts, acrobàcies, equi-
libris a càrrec d’artistes bri-
tànics, catalans i balears que han
respost a la convocatòria de
FiraTàrrega i el prestigiósGreen-
wich & Docklans International
Festival de Londres.
Tambéhi ha espectacles al car-

rer però sense actors. El jove vi-
deoartista JordiGuim s’ha encar-
regat cada nit de transformar
amb l’ajuda de la tecnologia in-
formàtica la façana de l’Ajunta-
ment, edifici que es destrueix, es
reconstrueix o es desconstrueix
segons l’humor o la inspiració
de l’artista que fa anar el ratolí.
Daydream es titula aquesta ins-
tal·lació multimèdia en què han
participat també els membres
del grup Nuyanworks.
Són alguns dels molts artistes

que recorren Tàrrega convocant
la gent en carrers, places, sales
d’actes o qualsevol local ade-
quat. El pallasso es confon amb
la marioneta, el xarlatà amb la
bruixa o el cantant amb un su-
perheroi disfressat de tomàquet.
Al centre, la gent es passeja en-
tre bars que fan olor de cansala-
da viada fregida, botifarra i cer-
vesa. És la força del teatre. Cre-
ativitat al carrer per alegrar-nos
la crisi.c
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